BANK (The Pool)
hra na hrdiny od Jamese V. Westa, volný překlad Asgarden

Díky za všechnu podporu lidem z The Forge ( indie-rpg.com ). Zvláštní dík Ronu Edwardsovi, Scottu Knipovi, Paulu Czegemu, Mike Holmesovi,
Blaku Hutchinsi, Nathanu E. Banksovi, Rene Vernonovi, Timu Denee (a rpg.net), bankuei, Davidu Farmerovi (a dalším lidem z Collector Comics),
Shawnu Martinovi, Jamesi Perrinovi, Philipu Keeneymu a Dawne Keeneyové (), atd...

Bank je hra na hrdiny určená pro spolupráci hráčů a Vypravěče. Můžete ji použít pro jakékoli herní
prostředí. Jedna osoba ze skupinky musí být Vypravěčem (VP) – ta má na hru zásadní vliv. Ke hře dále
potřebujete spoustu šestistěných kostek (k6) včetně pár „VP kostek“, které se od ostatních svým využitím
trochu liší.
Než začnete s tvorbou postavy, každý hráč si odloží do svého počátečního Banku 15 kostek. Zbytek kostek
jde do společného banku.

TVORBA POSTAVY
Když se shodnete na herním prostředí a typu hry, můžete začít s tvrobou postav.
Vytvoření postavy je jednoduché: napište její Příběh pomocí 50 slov. Představte si, že píšete knihu a jedná
se o představení hlavního protagonisty. Máte k dispozici jen 50 slov, tak se soustřeďte na nejdůležitější prvky
a nezapomeňte postavu propojit se světem, který si vaše skupinka vybrala. Na jméno postavy se limit 50 slov
nevztahuje.
PŘÍKLAD PŘÍBEHU:
Vytvořil jsem pro Bank svou první postavu. Je určena pro fantasy svět temné magie.
„Damart je čaroděj , který se v tajném řádu Ztracené Země naučil používat magii elementů. Z Řádu byl
vyloučen poté, co se zamiloval do mladé učednice, která však zemřela, když se ji snažil naučit kouzlu,
které nezvládla ovládat. Teď Damart hledá způsob, jak jí vrátit život.“
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PŘIŘAZENÍ RYSŮ A BONUSŮ
Teď z vašeho Příběhu vyberte ty nejdůležitější prvky. To jsou Rysy, které budou určovat hraní vaší postavy.
Rysem může být cokoli od přátel a protivníků po vlastnictví dobrého koně nebo zvláštní schopnosti dostávat
se do potíží. Rys můžete vytvoři z čehokoli, co vám připadá na vaší postavě důležité. I když jej můžete
jakkoli pojmenovat, ujistěte se, že neodporuje ani nerozvíjí váš Příběh. Například v Damartově Příběhu
čteme „hledá způsob, jak jí vrátit život“, rys založený na tomto prohlášení by se mohl nazývat „Hledá způsob
jak vrátit svou milovanou k životu“ nebo „Hledá způsob jak oživit svou mrtvou milovanou“ nebo něco
podobného. Ale kdybychom rys nazvali „Má rozsáhle znalosti magie smrti a oživování“, bylo by to špatně,
protože v Příběhu o takových znalostech není ani zmínka.
Zajistěte, aby vámi vytvořené Rysy byly co možná nejvíc specifické, aby nevznikaly ve hře konflikty kvůli
jejich neurčitosti. Například Damart je elementální kouzelník. Když používá magii, je to magie živlů, nikoli
magie smrti nebo střílení hvězd z jeho prstů. Snažte se při tvorbě vyhnout obecným Rysům typu „Kouzelník“
nebo „Mudrc“ - buďte konkrétní.
Důležitým Rysům můžete přiřadit Bonusy pomocí kostek z vaší startovní rezervy. Bonusy zvyšují efektivitu
daného Rysu v průběhu hry. Když nechcete, nemusíte přiřadit žádný Bonus.
Přiřazení bonusu ubírá kostky z vašeho startovního Banku a to v počtu násobků. Bonus +2 tedy ubere 4
kostky, +3 zase 9 kostek atd. Je va vašem zájmu nějaké kostky ve vašem Banku ponechat – alespoň 3 nebo 4.
PŘÍKLAD TVORBY RYSŮ A PŘIŘAZENÍ BONUSŮ
Po sespání Damartova Příběhu z něj vytvořím Rysy a přiřadím k některým bonusy:
–
–
–
–

Elementální kouzelník z řádu Ztracené Země +2
Vyhnanec řádu Ztracené Země
Snaží se kvůli lásce +2
Hledá způsob jak vrátit své milované život +1

Bonusy ubraly z mého startovního Banku celkem 9 kostek, zůstává v něm tedy 6.

POUŽÍVÁNÍ KOSTEK
Kostkami se hází, když chcete určit obecný výsledek nějakého konfliktu. To není totéž jako házet si při
provádění nějaké akce. Máchnutí měčem proberete pomocí dialogu s VP, bez házení kostek. Účinky hodu
kostkami v systému Bank jsou mnohem širší než máchnutí mečem.
Hod může provádět kdokoli, kdykoli se ve hře objeví konflikt nebo když chce někdo do hry nový konflikt
uvést. Stačí jen obecně popsat své záměry a hodit.
Abyste uspěli, stačí, aby padla 1 na kterékoli z hozených kostek. Jakákoli jiná čísla ignorujte. Když na žádné
z kostek 1 nepadla, neuspěli jste.
VP vám k hodu přidá 1-3 VP kostek. Když navíc prokážete zjevnou spojistost mezi vašimi záměry a
některým z vašich Rysů, můžete si v případě Bonusu připočítat k hodu bonusové kostky.
Navíc můžete „vsadit“ až 9 kostek z vašeho Banku. Navýšení počtu kostek velmi zvyší vaši šanci na úspěch.
Když však neuspějete, ztratíte všechny „vsazené“ kostky. Hodně špatný hod tak dokáže rázem snížit váš
Bank na 0.

2

PŘÍKLAD HODU KOSTKOU:
Damart je v prastaré knihovně. Chci, aby našel informaci, která mu pomůže v jeho úkolu, takže si budu chtít
házet kostkami a použiji Rys „hledá způsob, jak vrátit své milované život +1“. VP mi dává 1 VP kostku (za
Bonus +1 k danému Rysu) a rozhodne se přidat další 2 kostky (má možnost 1-3, viz výše). Stále mám ve svém
Banku 6 kostek a rozhodnu se 4 kostky k hodu „vsadit“, aby se zvýšily mé šance.
Házím nakonec 7 kostkami a padne mi 1. Kdyby nepadla, ztratil bych 4 vsazené kostky z mého Banku a
zůstaly by mi jen 2.

ÚSPĚCH A SELHÁNÍ
Při úspěšném hodu máte dvě možnosti: přidat si do svého Banku 1 kostku nebo se ujmout popisu svého
úspěchu (neboli vést Vítězný Monolog alias VM).
Když si zvolíte možnost navýšení Banku, ujme se líčení výsledků VP – stále půjde o pozitivní výsledek
konfliktu, ale způsobem, jaký si vybere on. To znamená, že to nemusí dopadnout přesně tak, jak jste si přáli
vy.
Pronesení VM je jediný způsob, jak zajistit, aby konflikt dopadl způsobem, jakým chcete. Při VM se vlastně
na chvíli ujímáte vedení hry. Můžete popsat akce své postavy i to co se děje kolem a výsledek těchto akcí.
Můžete se dokonce zaměřit i na vedlejší prvky konfliktu typu co se děje ve vedlější místnosti nebo kdo právě
přichází na scénu.
Můžete si přitom vymyslet prakticky cokoli. Ve skutečnosti je jen pár hranic, které byste měli mít na vědomí:
1) Neměňte postavy ostatních hráčů (jako třeba odvyprávět jejich smrt). Můžete ovlivnit věci
kolem nich a zkmplikovat jejich momentální situaci, ale nezasahujte do tvorby spoluhráčů.
2) Vaše vyprávění by mělo ladit s dosavadními fakty a pojetím hry. Když si nejste jistí, raději se
na daný fakt zeptejte VP nebo jej zkonzultujte s ostatními hráči
3) Udržujte vás monolog rozumně krátký.
Dodržování těchto pravidel, která jsou o vzájemné slušnosti a zajištění kontinuity hry, napomůže tomu, aby
se při hře bavili opravdu všichni. Když je nebudete respektovat, může Vypravěč váš vítězný monolog
kdykoli přerušit.
Při selhání hodu se stanou dvě věci. Za prvé ztrácíte všechny vsazené kostky. Za druhé VP popíše výsledek
konfliktu, jaký jste nechtěli. Podrobnosti jsou zcela na něm. Může do hry vnést další komplikace nebo prostě
popsat přesný opak toho, co jste zamýšleli.
PŘÍKLAD VÍTĚZNÉHO MONOLOGU:
Díky mému úspěchu z předchozího příkladu si můžu vybrat a volím možnost pronést Vítězný Monolog.
Vypravěč mi předává slovo, ostatní poslouchají..
„Po několika frustrujících hodinách strávených prohledáváním starých svazků to už chce Damart vzdát. Nic
tu není. Pak si ale všimne hodně podivné věci. V potemnělém koutu je o zeď opřená kniha. Ale ona není je
opřená, hýbe se! Damart se podívá pozorněji a kniha, jako by si všimla jeho pohledu, zmizí pod stolem. Umí
chodit! Rychle se shýbne a pod stolem ji popadne. Kniha se hýbe i v jeho rukou, ale nemá dost síly na to, aby
utekla. Na jejích deskách je nápis ve velmi starém jazyku, kterému trochu rozumí. Čte se „Země Mrtvých“.
Na okrajích listů jsou skvrny od krve.“
Tady jsem se rozhodl monolog ukončit. Všichni jsou velmi zvědaví, co je ta chodící kniha zač a když se teď
VP opět ujme vyprávění, vezme tento nový prvek v ději v úvahu.
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POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU
Když máte na konci sezební v banku 9 a více kostek, začnete příště se stejným počtem. Když máte méně, do
dalšího sezení se váš bank doplní na 9 kostek.
Na konci každého sezení si můžete do Příběhu postavy připsat až 15 nových slov. Mohou se týkat
odehraných událostí nebo doplňovat původní Příběh. Slova si můžete také „šetřit“ a na konci následujícího
sezení si tak připsat k Příběhu 30 nových slov.
Nové Rysy si můžete k postavě přidávat kdykoli chcete. Můžete si rovněž zvyšovat Bonusy k dosavadním
Rysům, opět za cenu násobků kostek.

NA PRAHU SMRTI
Vaše postava nemá „životy“ ani žádná jiná měřítka životaschopnosti. I tak však může zemřít.
Když vaše postava neuspěje hodu při situaci, kterou VP shledává naprosto smrtelnou, můžete se buď smířit
se smrtí postavy a bez dalšího hodu pronést závěrečný monolog popisující její smrt nebo si hodíte ještě
jednou za záchranu jejího života. Při tomto hodu nemůžete použít žádný Rys a VP vám nemůže přidat
žádnou kostku navíc. Všechny kostky v něm musí být vsazené a sázet mohou i ostatní hráči (až do maxima 9
kostek na osobu).
Nezávisle na výsledku tohoto hodu o všechny kostky na něj „vsazené“ přijdete – spolu s ostatními hráči.
Když uspějete, vaše postava nějakým způsobem přežije, ale nezískáte možnost Vítězného Monologu ani se
vám nepřidají žádné kostky zpátky do Banku. Přežití postavy popíše Vypravěč.
Při neúspěšném hodu vaše postava umírá. V takovém případě máte opět možnost se ujmout popisu její smrti.

ZÁVĚREM
Vždy si rád vyslechnu zkušenosti hráčů s Bankem. Doteď se mi ozvalo už překvapující množství hráčů, ale
stále stojím o další názory. Takže ho hrajte! Možná pak na základě vaší zpětné vazby sepíšu svazek rad pro
Vypravěče.
Díky za vyzkoušení Banku!
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